Hardere aanpak nodig voor straatracers (p. 2)

Fietspunt aan station blijft behouden (p. 3)
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Op reis? Check je mazelenvaccin!
Heel wat Vlamingen zijn onvoldoende beschermd tegen de mazelen. Nu de ziekte in verschillende
vakantielanden weer opflakkert, lijkt het ons een goed moment om de Zelenaars te informeren via
een gemeentelijke campagne. Helaas is de meerderheid niet overtuigd.
Ben je tussen de 20 en 40 jaar oud? Dan is de kans groot dat je het tweede vaccin tegen de mazelen nooit gekregen hebt.
Daardoor loop je het risico de ziekte alsnog te krijgen. De mazelen klinken misschien als een onschuldige kinderziekte,
maar ze kunnen ernstige complicaties met zich meebrengen, zoals infecties of een hersenontsteking.

Laat je tijdig inenten

Aangezien de ziekte volop woedt in vakantielanden als Frankrijk en Italië, raden we iedereen
aan zijn vaccinstatus na te kijken op www.myhealthviewer.be of bij de huisdokter. Indien
nodig kan je je dan nog voor de vakantieuittocht laten inenten. Kinderen jonger dan een jaar
kunnen hun inenting bovendien al vroeger krijgen dan gepland, zodat ze tijdens de vakantie
geen onnodig risico lopen.

Meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg

Op de gemeenteraad stelde fractievoorzitter Kim Van Cauteren voor om de Zelenaars
te verwittigen over het risico op mazelen via een informatiecampagne. De gemeente
heeft daarvoor heel wat kanalen ter beschikking, zoals de gemeentelijke website.
De Zelenaar en Rotz. Jammer genoeg wilde de meerderheid niet op ons voorstel
F ractievoorzitter Kim Van Cauteren betreurt
ingaan. Als gemeente kan je nochtans een belangrijke preventieve rol opnemen.
dat het gemeentebestuur de Zelenaar niet wil
Een gemiste kans!
informeren over het risico op mazelen.

Vier 11 juli samen met de N-VA
Donderdag 11 juli van 19 tot 22 uur
Marktplein Zele

Omdat de gemeente niets organiseert om onze Vlaamse feestdag
te vieren, doen wij dat met veel plezier! Vanaf 19 uur is iedereen
welkom om te proeven van ons exclusief Klauwaard-bier of een
Zeels hoeve-ijsje te eten. We bieden alvast één gratis consumptie
aan met het bonnetje hiernaast.
Op onze Vlaamse feestdag delen we bovendien naar jaarlijkse
gewoonte een kleine attentie uit aan wie zijn Vlaamse Leeuw laat
wapperen. Nog geen exemplaar in je bezit? Neem dan contact op
via zele@n-va.be

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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1 gratis consumptie
aan de stand van de
N-VA op het Marktplein op 11 juli 2019
(zolang de voorraad
strekt)
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N-VA wil harde aanpak voor straatracers:
“Neem auto in beslag”
Straatracen is een oud zeer in Zele en de aanpak ervan staat al enkele jaren hoog op de politieke agenda.
De N-VA pleit er bij monde van gemeenteraadslid Herman Van Driessche al sinds 2011 voor om de auto’s
van straatracers in beslag te nemen. Herman moest zijn pleidooi enkele weken geleden herhalen, toen er
jammer genoeg opnieuw zware ongevallen gebeurden door overdreven snelheid en alcoholmisbruik.
De N-VA wil deze gevaarlijke minderheid van de chauffeurs treffen waar het
pijn doet, en dat door hun voertuig in beslag te nemen. Onder het motto ‘neem
het moordwapen van de moordenaar af’ moeten alle juridische mogelijkheden
onderzocht worden om die inbeslagnames effectief in de praktijk te brengen.
Ook grote steden zoals Antwerpen werken aan een reglement om ze mogelijk te
maken.

Asociaal gedrag streng bestraffen

We hopen dus dat het niet zal blijven bij proefballonnetjes. Door heel gericht
de straatracers te viseren, willen we het probleem bij de wortel uitroeien en aan
andere chauffeurs tonen dat wangedrag bestraft wordt. De meerderheid bleek
oren te hebben naar ons voorstel. Onze fractie zal op de voet volgen hoe het in de
praktijk omgezet wordt.

Gemeenteraadslid Herman Van Driessche
herhaalde onlangs zijn pleidooi om de auto van
straatracers in beslag te nemen.

Gemeente moet ondernemers in
moeilijkheden tijdig helpen
Gemeenteraadslid en ondernemer Timothy Debeir pleit voor meer gemeentelijke
ondersteuning voor bedrijven in moeilijkheden. Dat kan door samen te werken
met de overheidsdienst Dyzo, die op dat vlak mooie resultaten kan voorleggen.
Om een allesomvattend beleid te voeren voor lokale
ondernemers, moet de gemeente niet alleen focussen
op het afleveren van vergunningen maar ook op het
ondersteunen van ondernemers die het moeilijk
hebben. Timothy Debeir, gemeenteraadslid en zelf
een jonge succesvolle Zeelse ondernemer, weet dat het
runnen van een zaak niet altijd eenvoudig is.

Ondernemers informeren

Hij pleit er daarom voor om als gemeente een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Dyzo. Die overheidsdienst bezit gespecialiseerde expertise voor het
redden van bedrijven in moeilijkheden. Daarnaast
 e Oost-Vlaamse kandidaten en partijD
voorzitter Bart De Wever hielden tijdens de
campagne een slotmeeting in Zele.

G
 emeenteraadslid Timothy
Debeir: “Tijdig ingrijpen bij
onderneming in moeilijkheden
kan voor een succesvolle
doorstart zorgen.”

vraagt de N-VA om via de verschillende informatiekanalen van Zele en bij de dienst lokale economie in
het gemeentehuis informatie ter beschikking te stellen
over Dyzo.
De meerderheid ging akkoord met het N-VA-voorstel
en beloofde de nodige initiatieven te nemen.
Dat een ondersteunende aanpak loont, blijkt
uit de succescijfers die Dyzo kan voorleggen:
55 procent van de ondernemers die gebruikmaakten van de diensten zijn twee jaar later
nog steeds actief. Tijdig ingrijpen is dus de
boodschap!

Bedankt, kiezer!
Op 26 mei trokken we met z’n allen naar de stembus om een nieuw federaal, Vlaams en
Europees parlement te kiezen. De N-VA kon in Zele een mooi resultaat neerzetten en wil
haar kiezers bedanken voor het vertrouwen. Met Miranda Van Eetvelde en Luc Raman
stonden ook twee Zeelse kandidaten op de N-VA-lijsten. Ondanks hun harde werk en
mooie persoonlijke resultaat zat er geen zitje in het parlement in. Miranda verdwijnt zo
uit het Vlaams Parlement, ook al haalde ze 7 936 voorkeurstemmen. Ze wil iedereen die
haar de voorbije jaren steunde bedanken. Omgekeerd wil N-VA Zele Miranda bedanken
voor haar inzet en haar veel succes wensen met haar nieuwe uitdagingen.

zele@n-va.be
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Gemengde gevoelens bij het nieuwe
retributiereglement
Het reglement voor het aanvragen van documenten bij de gemeente werd aangepast. De meest opvallende
verandering is dat je vanaf nu 150 euro betaalt om je voornaam te veranderen. De N-VA is geen voorstander
van die verhoogde retributie. Wel zijn we tevreden dat heel wat andere retributies afgeschaft worden.
Geen lichtzinnige beslissing

Het veranderen van je voornaam doe je niet lichtzinnig. Dat doe
je omdat je voornaam een groot stuk van je identiteit bepaalt en
je een psychologische last ervaart. Naast de verplichte bedenktijd en de goedkeuring van de burgemeester, moet je ook alle
officiële documenten aanpassen. Het is dus niet iets dat je in een
opwelling doet. Dat er nog maar acht Zelenaars hun voornaam
veranderd hebben sinds de wetswijziging eind vorig jaar, toont
dat aan. Het gaat om een handvol mensen per jaar en de
inkomsten voor de gemeente zijn dus heel beperkt.
Tot voor kort was het veranderen van je voornaam een federale
bevoegdheid. Die werd vorig najaar overgeheveld naar de
gemeenten en zij kunnen er nu voor kiezen daar zelf een retributie voor te bepalen. De kost voor transgenders mag maar
10 procent van de retributie bedragen. Voor vreemdelingen zonder
voornaam is het verplicht gratis. De retributie van 150 euro
komt bovenop de kosten voor elk afzonderlijk document dat je
moet wijzigen. De administratiekosten worden dus al gedekt.

Wij begrijpen bijgevolg niet waarom de gemeente het nodig
vond de retributie bij voornaamswijziging te verhogen.

Geen administratiekost meer voor tal van documenten

Wel steunen we de afschaffing van de retributies voor het opvragen
van documenten zoals een attest voor goed gedrag en zeden.
Voor heel wat documenten moest u vroeger 2 euro administratiekost betalen. Omdat het innen van dat bedrag heel tijdrovend
was en de documenten tegenwoordig ook
digitaal bezorgd kunnen worden, is die
kost afgeschaft. Een goede beslissing, die
leidt tot een betere dienstverlening en de
digitalisering stimuleert.
 emeenteraadslid Luc Raman
G
begrijpt niet waarom de
retributie om je voornaam te
veranderen verhoogd werd.

Blijft het fietspunt aan
het station langer open?
Het fietspunt aan het station van Zele kreeg een
positieve evaluatie en zal er dus blijven. De N-VA
is ervan overtuigd dat het project een meerwaarde
kan bieden voor de vele pendelaars. Al is het duidelijk
dat er ook wat bijsturing nodig is.
De werknemers van het fietspunt voeren niet enkel kleine
herstellingen uit, ze houden het station ook netjes en zorgen
voor sociale controle. Zeker na de golf van fietsdiefstallen
aan het station geen overbodige luxe. Maar er is nog ruimte
voor verbetering. Zo is de verhuur van deelfietsen nog te
weinig bekend, waardoor ze amper gebruikt worden.

Dienstverlening tijdens avondspits

Daarnaast vraagt de N-VA om te bekijken of het fietspunt
tot na 17 uur open kan blijven. Dan kunnen ook de vele
pendelaars die tijdens de avondspits in Zele toekomen nog
gebruikmaken van de diensten. Wie pas na 17 uur merkt dat
zijn fiets een platte band heeft, blijft nu in de kou staan. Ook
wie gebruik wil maken van het toilet, kan niet meer in het
stationsgebouw terecht.

Fractievoorzitter Kim Van Cauteren: “Wie pas na 17 uur merkt
dat zijn fiets een platte band heeft, blijft nu in de kou staan.”
De meerderheid liet weten dat ze zal bekijken of het fietspunt
langer open kan blijven. Ook de openingsuren van de toiletten
en de wachtzaal kunnen dan uitgebreid worden. We hopen
dat er een akkoord mogelijk is met Mo Clean, het bedrijf
achter het fietspunt. De langere openingstijden zouden een
grote stap vooruit betekenen voor de dienstverlening naar de
vele pendelaars toe.

www.n-va.be/zele

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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